Nội thất 10 cách bổ sung màu sắc
Viết bởi Administrator
Thứ năm, 15 Tháng 7 2010 08:07

Muốn làm mới nhà, bạn không cần có quá nhiều tiền hay thời gian để đảo lộn mọi thứ trong
phòng khách hoặc phòng sinh hoạt chung. 10 cách thú vị sau đây sẽ bổ sung màu sắc sống
động cho căn phòng.

1. Sơn một bức tường duy nhất

Một cách tạo màu ấn tượng là sơn mới duy nhất một bức tường trong phòng khách. Nó sẽ làm
thay đổi điểm nhấn trong phòng mà không cần đến cả một kế hoạch trang trí đồ sộ. Nếu phòng
có một cái hốc, đó sẽ là vị trí lý tưởng để sơn màu.

Bạn chọn một màu mạnh, tương phản với màu tường nói chung trong phòng, hoặc một tông
màu đậm đơn chút ít so với các bức tường còn lại. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ làm tăng
thêm sức sống và tươi mới.

2. Xếp thêm vài cái gối

Chẳng có gì thêm màu giống như cách đặt gối trong phòng. Dù cho bạn có bộ sofa mềm hay
cứng, những chiếc gối kiểu cách với màu tương phản sẽ làm tăng sự thoải mái và tạo ra mảng
màu phù hợp.

3. Thêm một chút thiên nhiên

Các loại cây xanh hoặc hoa sẽ bổ sung màu sắc, cá tính và cảm giác dễ chịu cho phòng
khách. Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy đề nghị các chuyên gia nội thất tư vấn cho
loại cần ít sự đầu tư. Còn nếu hay đi vắng, hãy đặt làm hoa giả đẹp.

4. Bổ sung một cái đèn có hình dáng lạ
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Ngay cả nếu bạn có một phòng khách cổ điển truyền thống, bạn vẫn có thể tạo điểm nhấn bằng
một chiếc đèn hoặc đèn chụp có màu hoặc hình dáng lạ. Bổ sung viền trang trí hoặc ruy băng
cho chân và đỉnh đèn để thêm màu sắc.

5. Thêm chút màu trên sàn nhà

Một cái thảm màu sắc, đặt phía trước ghế dựa hoặc dưới bàn trà có thể bổ sung màu sắc và
hình khối cho căn phòng. Bạn có thể chọn màu tương phản, hoặc có những họa tiết thú vị
tương hợp với phong cách trang trí trong phòng.

6. Làm mới đệm ghế ngồi

Nếu bạn có một cái ghế dựa nhỏ, chẳng hạn ghế ở bàn làm việc hay ghế góc, hãy phủ vải cho
đệm ngồi. Chút màu tươi sáng cho góc nhỏ này sẽ tạo ra sự thú vị mà mang lại sức sống cho
một góc ảm đạm.

7. Màu phản xạ

Cố gắng đặt một tấm gương lớn lên bức tường buồn tẻ, trống trơn. Chọn một cái khung hấp hẫn
hoặc trang trí một phần của gương bằng dây hoặc viền. Nếu bạn có cái khung cũ, hãy sơn nó
sáng màu. Gương sẽ phản xạ màu từ khắp phòng và đem lại ánh sáng cho không gian.

8. Tăng tính nghệ thuật

Một bức tranh nhỏ sặc sỡ trong phòng khách không chỉ bổ sung trang trí, mà còn tạo ra màu
sắc và hình dáng mà bạn không thể sử dụng trong không gian lớn. Đóng khung những bức ảnh
đơn giản bằng màu mờ hoặc khung sáng.
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9. Sơn kệ sách

Có thể bổ sung một chút &quot;gia vị&quot; bằng cách dùng hai màu để sơn kệ sách (hoặc
thậm chí nhiều hơn). Sơn khung và phía ngoài một màu, phía trong bằng một màu tương phản.
Bạn có thể chọn viền khác nhau cho mỗi kệ nếu muốn thu hút ánh mắt. Màu sẽ giúp làm nổi bật
các đồ vật trên kệ và trông trang trọng hơn.

10. Duyên dáng với khăn phủ

Một chiếc khăn dài thủ công hoặc thảm sặc sỡ phủ hờ hững trên lưng ghế dựa hoặc sofa sẽ làm
tăng màu sắc cho căn phòng. Chọn màu tương phản với các vật khác trong phòng. Nó cũng
giúp bạn ấm cúng khi xem TV hay đọc sách.
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